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İdari Yoldan Tescil

DAGlTlM YERLERINE
ilgi

: a) 06.0 5.2020 tari hli ve l 602 l

| 7

7

-000[322 l 0]-E.92 l 50 say ılı y azımız.
.

b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2|.05.2020 tarihli ve
3238 l 507- l 70.03 .0 l -E.l232639 sayılı yazısı.

BiIindiği iizere; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinde; "...Tapulama ve
kııdastro çalışmalarında tespil dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin ıescili
yap ı lır... " hij,kmt bulunmaktadır.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinde yer alan tescil işlemleri Tapu ve
Kadastro Genel Müdür|üğünün (TKGM) 17.04.20l3 tarihli ve 20l3lll sayılı Genelgesi
doğrultusunda yapılmaktadır.
04.07.20|9 tarih ve

l8

7l8l sayılı

Kanunun 9 uncu maddesi ile 3l94 sayılı lmarKanunun
paylarının toplamı, üçüncü Jıkrada sözü geçen umumi

İncİ maddesine " Düzenleme orlaklık

hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin olanları toplamından az olduğu takdirde,
eksik kalrın miklar, tescil harici olanlardan ı,eya muvııfukot olınmak kaydıyla: kamuya ail
iaşınmazlordon ya da Hazine miilkiyetiııdeki alanlardan karşılonır. Bu yöntemlerle

karşılanamaması hıjlinde belediye veyo valilikçe kaınıılaşıırmo yoluyla İamomlanır"
hükümleri eklenmiştir.

Ayrıca, 22.02.2020 tarihli ve 3l047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin Düzenleme ortaklık payını aşan
umumi ve kamu hizmet alanlarının elde edilmesi başlıklı l5 inci maddesinin birinci fıkrasına
"Düzenleme sahasındaki ııııııımi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından
karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme orıaklık payına konu alanların yüzde kırk
beşıen (%15) fazla olması durumunda, ]1 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlilen öncelik

sırasma göre düzenleme orıaklık payı alındıktan sonra eksik kolan alan; düzenleme
sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki olanlardan veyo mııvafakol
alınmak kaydıyla: kamuya ait tıışınmozlardan ya da hazine nülkiyetindeki taşınmazlardan
bedelsiz karşılanır. Bu alonların yetmemesi halinde kalan mikların ya da bu yönlemle
karşılanamaması halinıle tamamınm, 5 inci ınaılılenin ikinci fıkrıısının (b) bendinde belirlilen
usııllerle kamuya geçişi suğlunır" hususları düzenlenmiş otup, Devletin hüküm ve tasarrufu
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altındaki tescil harici alanların Hazine adına tescil işlemlerinin mümkün olabilecek en kısa
sürede sağlanmaSü büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenlerle; ilgi (a) yazımızla Tapu ve Kadastro Cenel Müdürlüğünden; belediye ve
mücavir alan sınırları içerisindeki alanlara öncelik verilmek suretiyle Hazine adına tescili
mümkün yerlerin Genel Müdürlük]erinin 20l3/l I sayılı genelgesi kapsamında tescillerinin
sağlanması gerektiğinden böIge müdürlükleri ile kadastro ve tapu müdürlüklerine söz konusu
tescil işlemlerine yönelik MiIli Emlak BirimIerine gerekli desteğin verilmesi ile ivedilikle
tescil işlemlerin sonuçlandırılmasına yönelik talimat verilmesi ile verilen talimatın bir
suretinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi talep edi[miş olup, cevaben alınan ilgi (b)
yazılarında; Milli Emlak Birimlerince 20l3ll l nolu genelge kapsamında Hazine adına idari
yoldan tescil ıalepleri kapsamında gerekti desteğin sağlanması. tescil işlemleri dahil İdarcleri
kaynak|ı herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi gerektiği bölge müdür|ükleri ile
kadastro ve tapu müdürlüklerine bildirilmiştir.
Buna göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki alanlara öncelik veriImek
suretiyle İliniz sınırları içerisinde Hazine adına tescili mümkün yerlerin Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün 20l3/ll sayılı genelgesi kapsamında gerektiğinde Kadastro
Müdürlükleri ile irtibata geçilerek Hazine adına tescillerinin sağlanması ve yapılan tesciller ve
tescile yönelik çalışmalar hakkında her ayın 20 sine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi
hususunda;
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